
Urząd Gminy w Pabianicach 
ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice 

* właściwe zaznaczyć 

ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) 

 I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
Podstawa prawna: Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 

z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 

Właściciel nieruchomości / użytkownik / inna forma 
użytkowania* 
(Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy jest również 
współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i 
osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także 
podmioty władające nieruchomością) 

Imię i nazwisko / adres (jeśli inny niż nieruchomości): 

Adres 
nieruchomości: 

 

Liczba osób zamieszkujących 
nieruchomość: 

 
Nr ewidencyjny działki: 

 

WODA*   Z SIECI WODOCIĄGOWEJ  UJĘCIE WŁASNE (STUDNIA) 

 

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH* 

  
Sieć kanalizacyjna 

  
Zbiornik bezodpływowy 

  
Przydomowa oczyszczalnia ścieków 

  
Żadne z wymienionych 

 

ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY 
Parametry zbiornika (pojemność, materiał, technologia: betonowy / poliestrowy / inny (jaki) 
 
 

 
 

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 
Typ przydomowej oczyszczalni:* 
 

 biologiczna 

 

 mechaniczna (osadnik gnilny)  

 

 inna (jaka) ………………………………..…….

  

Przepustowość 
oczyszczalni [m3/d] 

 

Data uruchomienia 
oczyszczalni 

 

Odbiornik 
oczyszczonych 

ścieków* 

 grunt    /   rów melioracyjny    
 

  inny (jaki) ………………………………… 

 

Czy jest podpisana umowa z firmą na opróżnianie 
zbiornika/osadu z oczyszczalni?*  TAK         NIE 

Data zawarcia umowy: 
Dane firmy świadczącej usługę: 

 

Częstotliwość opróżniania zbiornika w ciągu roku:   
(m3 / tydzień/miesiąc/rok) 

(w przypadku oczyszczalni proszę podać ilość wywożonego osadu) 

 

Data ostatniego wywozu: 
 

 

Potwierdzam zgodność powyższych danych  
oraz zapoznanie z klauzulą informacyjną RODO (na odwrocie): ………………………..……….……..………………………… 

          (data, podpis) 

 



 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 

r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO): 

ADMINISTRATOR DANYCH  Administratorem danych osobowych jest Gmina Pabianice reprezentowana przez Wójta, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice. 

INSPEKTOR OCHRONY 

DANYCH OSOBOWYCH  

Kontakt pod adresem e-mail: iod@pabianice.gmina.pl  lub pisemnie na adres administratora. 

CELE PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA PRAWNA 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z obowiązkiem prowadzenia ewidencji  zbiorników 
bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, na podstawie art. 3 ust. 3 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2022.2519) w zw. z art. 6  ust. 1 lit.  c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119); 

 ODBIORCY DANYCH  Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia 
celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym 
podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom na podstawie umów powierzenia 
takich jak np. obsłudze prawnej, księgowej lub informatycznej.  

Podstawą przekazania/powierzenia danych są szczególne przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające 

bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania. 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi 
przepisami prawa, następujące uprawnienia: 
 prawa dostępu do danych osobowych;  
 prawo do żądania sprostowania danych osobowych;  
 prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe 

przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisów prawa;  

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą 
kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane 
dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już 
danych dla swoich celów. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

PRZEKAZANIE DANYCH  Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej. 

ZAUTOMATYZOWANE 
PODEJMOWANIE DECYZJI, 
PROFILOWANIE  

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
do profilowania. 

OKRES ARCHIWIZACJI  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz 
zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach ( Dz.U.2020.164 t.j. ) oraz przez ustawy kompetencyjne tzn. nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu 
oraz przez okres wymagany kategorią archiwalną. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat tj. B-5 

 


